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 الدورة الرابعة والسبعون

    من جدول األعمال 157البند 
 تمويل بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو   

  
 تقرير اللجنة الخامسة  

 
 )إسرائيل( واكس: السيد يارون المقرر

  
 مقدمة  -   أول  

ر   - 1 الجمعيــ  العــامــ   ته ج ســــــــــــــتلــا العــامــ  ال ــانيــ   المعقودة ته بنــا ع ع ت توةــــــــــــــيــ  الم تــ    ر 
تمويل بع   ”   أن تدرج ته جدول أعمال دورتلا الرابع  والســــــــــــبعين البند المعنون2019أي ول/ســــــــــــبتمبر  20

 المتحدة لإلدارة المؤ ت  ته  وسوتو“ وأن تحي ه إلت ال جن  الخامس . األمم

بع  والسـبعين المسـتفن،   عقد  ال جن  الخامسـ  اجتماعا إل ترونيا  وخالل الجز  ال انه من الدورة الرا - 2
 (  نظر  خالله ته البند. 19-بسب  جائح  مرض تيروس  ورونا ) وتيد

 ول نظر ته هذا البند   ان  الو ائق التالي  معروض  ع ت ال جن : - 3

المؤ ت  ته  وســــــــوتو ل ،ترة تقرير األمين العام عن أدا  ميزاني  بع   األمم المتحدة لإلدارة   )أ( 
 (؛A/74/578) 2019حزيران/يونيه  30إلت  2018تموز/ يوليه  1من 

تقرير األمين العام عن ميزاني  بع   األمم المتحدة لإلدارة المؤ ت  ته  وســـــــــــوتو ل ،ترة من  ) ( 
 (؛A/74/692) 2021حزيران/يونيه  30إلت  2020تموز/يوليه  1

 (.A/74/737/Add.5تقرير ال جن  االستشاري  لشؤون اإلدارة والميزاني  ذو الة   ) )ج( 
  

https://undocs.org/ar/A/74/578
https://undocs.org/ar/A/74/692
https://undocs.org/ar/A/74/737/Add.5
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 A/C.5/74/L.43النظر في مشروع القرار   -  ثانيا  
تمويـل بع ـ  األمم المتحـدة ”   ـدم رئيس ال جنـ  مشــــــــــــــرو   رار بعنوان 2020حزيران/يونيـه  24ته  - 4

مشـــاورا   ير رســـمي  تولت تنســـيقلا مم ل (  ُ دِّم بنا ع ع ت A/C.5/74/L.43)  “لإلدارة المؤ ت  ته  وســـوتو
مةــــــــــــر ونائ  رئيس ال جن   ل ه ُينظر تيه بموج  إجرا  المواتق  الةــــــــــــامت   وتقاع لمقرر  الجمعي  العام  

 .74/555و  74/544

معتمــداع  وتقــاع ل عم يــ   A/C.5/74/L.43حزيران/يونيــه  اعتبر  ال جنــ  مشــــــــــــــرو  القرار  27وته  - 5
(. وأشـار  أيضـاع إلت أنلا سـتحيل ع ماع بالقرار ته 6)انظر ال،قرة   74/555و   74/544المبي ن  ته المقررين 

 ج ستلا المقب   الته ُتعقد بعد و ف التدابير االحترازي  متت سمح  الظروف بذلك.

 
  

https://undocs.org/ar/A/C.5/74/L.43
https://undocs.org/ar/A/C.5/74/L.43
https://undocs.org/ar/A/C.5/74/L.43
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 توصية اللجنة الخامسة  -  ثالثا  
 توةه ال جنُ  الخامس  الجمعيَ  العام  باعتماد مشرو  القرار التاله: - 6

 
 تمويل بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو  

 ،إن الجمعية العامة 

 ( 1) ته تقريَر  األمين العـام عن تموـيل بعـ   األمم المتحـدة لإلدارة المؤ ـت  ته  وســــــــــــــوتو وقدد نظر  
  ( 2) وته تقرير ال جن  االستشاري  لشؤون اإلدارة والميزاني  ذ  الة  

ذ تشدير  المتع ق بإنشــا   1999حزيران/يونيه  10المؤرخ  (1999) 1244إلت  رار مج س األمن  وا 
 بع   األمم المتحدة لإلدارة المؤ ت  ته  وسوتو 

ذ تشدير أيادا  المتع ق بتمويل البع   و راراتلا  1999تموز/يوليه  28المؤرخ  53/241إلت  رارها    وا 
لت مقررها 2019تموز/يوليه  3المؤرخ  73/318لشـفن  وخخرها القرار  الالحق  المتخذة ته هذا ا  73/555  وا 

  2019تموز/يوليه  3المؤرخ 

ذ تسّلم   باللابع المعقد ل بع    وا 

ذ تعيد تأكيد  ــتند إليلا تمويل عم يا  األمم المتحد  وا  ــبما المبادئ العام  الته يسـ ة لح،ظ الســـالم  حسـ
 انون  11( المؤرخ 28-)د 3101و   1963حزيران/يونيه  27( المؤرخ 4-)دإ  1874نةـــــــــــ  ع يلا  راراتلا  

  2000 انون األول/ديسمبر  23المؤرخ  55/235و  1973األول/ديسمبر 

ذ تاددددددددب في ا تبار ا  البع   بالموارد المالي  الالزم  لتم ينلا من االضــــــــــــلال  ضــــــــــــرورة تزويد  وا 
 بمسؤولياتلا بموج   رارا  مج س األمن ذا  الة   

ذ تاددب في ا تبار ا أياددا  الحاج  إلت  ،ال  التنســيق والتعاون مع بع   االتحاد األوروبه المعني   وا 
 بسيادة القانون ته  وسوتو 

ت رئيس البع ــ  بملمــ  ةــــــــــــــيــا ــ  مقترحــا  الميزانيــ  إلت األمين العــام أن يعلــد إل تطلد  - 1 
المؤرخ   60/266  و 2005حزيران/يونيه  22المؤرخ  59/296المقب   ع ت نحو يمت ل تماماع ألح ام  راراتلا  

ــونـــ  30 ــران/يـ ــزيـ ــه حـ ــؤرخ  61/276  و 2006يـــــ ــمـ ــه  29الـ ــيـــــ ــونـ ــران/يـ ــزيـ ــؤرخ  64/269  و 2007حـ ــمـ الـ
ــه  24 ــه  30الـــمـــؤرخ  65/289  و 2010حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ الـــمـــؤرخ  66/264  و 2011حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ
ــه  21 ــه 25الـــمـــؤرخ  69/307  و 2012حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ الـــمـــؤرخ  70/286  و 2015 حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ
   و ير ذلك من القرارا  ذا  الة  ؛2016حزيران/يونيه  17

بحال  االشــترا ا  المقدةم  إلت بع   األمم المتحدة لإلدارة المؤ ت  ته  وســوتو   تحيط  لما - 2 
م يون دوالر   32,7شـــــــــــــترا ا   ير المســـــــــــــددة البال   درها    بما ته ذلك اال2020نيســـــــــــــان/أبريل  30حتت 
ته المـائـ  من مجمو  االشــــــــــــــترا ـا  المقررة  وتالحظ بق ق  1دوالرا  الواليـا  المتحـدة والته تم ـل نحو  من

_________________ 

 (1) A/74/578  وA/74/692. 

 (2) A/74/737/Add.5. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/A/RES/53/241
https://undocs.org/ar/A/RES/53/241
https://undocs.org/ar/A/RES/73/318
https://undocs.org/ar/A/RES/73/318
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
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ــا    89 أن ــائر الدول األعضـ ــترا اتلا المقررة بال امل  وتحد سـ ــدد  اشـ ــا   د سـ دول  تقل من الدول األعضـ
 لته ع يلا متفخرا   ع ت أن ت ،ل دتع اشترا اتلا المقررة  ير المسددة؛سيما الدول ا وال

ل دول األعضــا  الته ســدد  اشــترا اتلا المقررة بال امل  وتحد ســائر   تعر   ن تقدير ا - 3 
 الدول األعضا  ع ت بذل  ل جلد مم ن ل ،ال  تسديد اشترا اتلا المقررة ل بع   بال امل؛

ــل إزا     تعر   ن القلق - 4  ــ  تيما يتةـ ــالم  وبخاةـ ــل  ح،ظ السـ الحال  المالي  المتع ق  بفنشـ
ــا   ر بعض الدول األعضـــــ ــب  تفخة ــاتي  بســـــ ــاهم  بقوا  الته تتحمل أعبا  إضـــــ برد الت اليف إلت الدول المســـــ

 دتع أنةبتلا المقررة؛ ته

ع ت ضـــرورة أن ُتعاَمل جميع بع ا  ح،ظ الســـالم المقب   والحالي  معام   متســـاوي    تشددّدد - 5 
 ال تمييز تيلا تيما يتع ق بالترتيبا  المالي  واإلداري ؛

ــل ع  تشددّدد أياددا - 6  ع ت ضـــرورة تزويد جميع بع ا  ح،ظ الســـالم بالموارد ال اتي  ل ه يضـ
  لٌّ منلا بواليته ب،عالي  و ،ا ة؛

ــتناد الميزانيا  المقترح  لح،ظ الســـــــــالم إلت الواليا    تطل  - 7  إلت األمين العام أن ي ،ل اســـــــ
 التشريعي  ذا  الة  ؛

االســـــــــتنتاجا  والتوةـــــــــيا  الواردة ته تقرير ال جن  االســـــــــتشـــــــــاري  لشـــــــــؤون اإلدارة   تؤيد - 8 
 ن،يذها بال امل؛  رهناع بفح ام هذا القرار  وتل   إلت األمين العام أن ي ،ل ت ( 2) والميزاني 

ــح  لتحديد أ  إجرا ا    تطل  - 9  ــع أُلراع ومبادئ توجيلي  واضـــــــــــ إلت األمين العام أن يضـــــــــــ
ــوا   ان دعوةع لتقديم العلا ا  أم ل باع لتقديم العروض  يتعين اتباعه ته جم   أ راض منلا  ــا   سـ المنا ةـ

ن  وأن يقوم بتحديد دليل مشـــــــــــتريا  ا تنا  أنوا  مخت ،  من الســـــــــــ ع والخدما   بما ته ذلك خدما  الليرا
 األمم المتحدة وتقا لذلك؛

إلت األمين العام أن يتخذ التدابير الالزم  لضـــــمان امت ال المنظم  ألتضـــــل   تطل  أيادددا - 10 
ممارســا  المشــتريا  العام  من حيد درج  شــ،اتيتلا بســبل منلا نشــر مع وما  إضــاتي  ت ون متاح ع ل عموم 

شرا  المجراة  بما ته ذلك ته مجال خدما  الليران  وذلك لزيادة الش،اتي  ته عم يا  بشفن نتائج عم يا  ال
 الشرا  الته تقوم بلا المنظم   وأن يقوم بتحديد دليل مشتريا  األمم المتحدة وتقا لذلك؛

ــتند إلت  ياس أ رت وذلك ته إلار تن،يذ  تالحظ - 11  العمل الجار  لوضـــــع مؤشـــــرا  ل دا  تســـ
امل لتقييم األدا   وتل   إلت األمين العام ته هذا الةــــــــــدد أن يضــــــــــمِّن تقريرت المقبل مع وما  النظام الـشـــــــــ 

ــتقيس بلا هذت المؤشـــرا  أداَ  البع   ل ملام المنول  بلا وأ ر تخةـــي  الموارد ع ت ذلك  عن ال ي،ي  الته سـ
 ملم  مشمول  بالوالي ؛ األدا  وعن ال ي،ي  الته ستسلم بلا المؤشرا  ته تحديد الموارد الالزم  ل ل

إلت األمين العـام أن يـقدةم ته تقريرت المقـبل خلـ  عمـل وتح يال يتـناوالن تن،ـيذ النظـام   تطلد  - 12 
الشــــــــــامل الجديد لتقييم األدا   بما ته ذلك ارتباله بتخليل البع ا  ووضــــــــــع الميزانيا   ب ي  تيســــــــــير نظر 

 ذ النظام؛الجمعي  العام  ته ل با  الموارد المقدةم  لتن،ي 
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ع ت أهمي  نظام المسـا ل  المعمول به ته األمان  العام   وتل   إلت األمين العام   تشدّدد - 13 
أن يواةـل تعزيز سـبل إدارة المخالر والضـوابل الداخ ي  ته إدارة ميزانيا  ح،ظ السـالم من أجل تيسـير تن،يذ 

 ؛الواليا  وزيادة الش،اتي   وأن يب   عن ذلك ته تقريرت المقبل

ع ت أهمي  األدا  العام ل ميزاني  ته عم يا  ح،ظ الســــــــــالم  وتل   إلت   تشدددددددّدد أيادددددددا - 14 
ــيا  هيئا  الر اب  المعني   مع إيال  العناي  الواجب  لتوجيلا  الجمعي   األمين العام أن يواةــــــــل تن،يذ توةــــــ

 العام  وتوةياتلا  وأن يب   عن ذلك ته سياق تقارير األدا ؛

الخلر الذ  يتلدد األرواح والةـــــــح  والســـــــالم  واألمن بســـــــب  جائح    تالحظ بقلق بالغ - 15 
( وأهميَ  ضــمان الســالم  واألمن والةــح  ألتراد ح،ظ الســالم والح،اظ  ع ت 19-مرض تيروس  ورونا ) وتيد

مال تســب   أنشــل  اســتمراري  تن،يذ الواليا  الحيوي   بما يشــمل حماي  المدنيين  والتق يل إلت أدنت حدة من احت 
البع   ته نشـــــــــر ال،يروس  وتقديم الدعم حســـــــــ  اال تضـــــــــا  وته حدود الواليا  المفذون بلا إلت الســـــــــ لا  

بالتعاون مع المنسـق  19-الولني  لمسـاعدتلا  بنا ع ع ت ل بلا  تيما تتخذت من تدابير ل تةـد  لجائح   وتيد
   إلت األمين العـام أن يبيةن ته تقريرت المقـبل عن األدا  المقيم و ـيانا  األمم المتحـدة األخرف ته البـ د  وتل

  ي،ي  استجاب  البع  ؛

ــتجاب    تطل  - 16  ــمِّن تقريرت المقبل عن األدا  مع وما  عن  ي،ي  اســ إلت األمين العام أن يضــ
ــر  وأن يقترح  ــابق وته الحاضــــــ ــه األوبئ  والجوائا ته الســــــ ــت،ادة من حاال  ت،شــــــ البع   وعن الدروس المســــــ
خيارا  من أجل تحسـين التفه  لما  د يلرأ ته المسـتقبل من أوبئ  وجوائا  بما ته ذلك لضـمان االسـتمراري  

 ته تةريف األعمال؛

التقدةم المحرز ته تن،يذ االســـــــتراتيجي  البيئي  المتعددة الســـــــنوا  الرامي  إلت خ،ض  تالحظ - 17 
العــام أن يعزز التــدابير المتخــذة لتن،يــذ هــذت  البةــــــــــــــمــ  البيئيــ  لعم يــا  ح،ظ الســــــــــــــالم  وتل ــ  إلت األمين

االســــــتراتيجي  ته جميع بع ا  ح،ظ الســــــالم  بما يتمشــــــت مع ر ائز االســــــتراتيجي  الخمس ووتق األوضــــــا  
الخاةــ  ب ل بيئ  ميداني  وته ظل االمت ال التام ل قواعد واألنظم  ذا  الةــ    وأن يب   عن ذلك ته ســياق 

 تقريرت االستعراضه المقبل؛

حيال ادعا ا  االســـــــت الل واالنتلاك الجنســـــــيين المب   عنلا ته بع ا   تعر   ن القلق - 18 
ح،ظ الســالم  وتل   إلت األمين العام أن يواةــل تن،يذ ســياســ  األمم المتحدة القاضــي  بعدم التســاما إلال ا 

لعســـ ريين وأتراد الشـــرل  وأن مع حوادد االســـت الل واالنتلاك الجنســـيين تيما يتع ق بجميع األتراد المدنيين وا
 يب   عن ذلك ته سياق تقريرت المقبل عن المسائل الشام  ؛

ــالم التابعون ل مم المتحدة    تسدددددددّلم - 19  بالتحديا  األمني  المتزايدة الته يواجللا ح،ظ  الســـــــــ
   إلت األمين وتؤ د من جديد التزاملا بتحســــــين ســــــالم  وأمن أتراد البع    وال ســــــيما األتراد النظاميون  وتل

العـام أن يواةــــــــــــــل تعزيز التـدابير المتخـذة ته هـذا الةــــــــــــــدد وأن يواته الجمعيـ  العـامـ  بمع ومـا  عن ذلـك 
 سياق مشرو  الميزاني  المقبل ل بع  ؛ ته

ــر من  رارها    تؤكد مجددا - 20  ــ ةم  ذلك بالدور اللام   وت 61/276أح ام الجز  ال امن عشــــــــ ســــــــ
الذ  تؤديه المشـــاريع الســـريع  األ ر ته دعم تن،يذ الواليا  المنول  بالبع    وتشـــدةد ع ت ضـــرورة تن،يذ جميع 
هذت المشــــاريع ته الو   المناســــ  وبروح من المســــؤولي  والمســــا ل   وتل   إلت األمين العام أن يعزز أ رها 

 ساسي  الته تواجللا؛مع التةد  ته الو   ن،سه ل تحديا  األ

https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
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إزا  ارت،ا  عدد الشـــــــــــــوا ر ته إلار المالك الوظي،ه ل مدنيين    تكرر اإل را   ن قلقها - 21 
 وت رر  ذلك ل بلا إلت األمين العام أن ي ،ل مل  الوظائف الشا رة ع ت وجه السرع ؛

وتقرر إلت األمين العـام أن ي ،ـل مـل  الوظـائف الشــــــــــــــا رة ع ت وجـه الســــــــــــــرعـ    تطلد  - 22 
 شلرا أو أ  ر؛ 24ت  ه خالل تترة الميزاني  الحالي  الوظائَف الته ظ   شا رةع لمدة  أال

ــا رة لمدة  تطل  أيادددددا - 23  ــا ل وظائف الته ظ   شــــــ ــتعراضــــــ إلت األمين العام أن يجر  اســــــ
 اضــح  ل حاج شــلرا أو أ  ر وأن يقترح ته مشــروعه المقبل ل ميزاني  إما االحت،اظ بلا مع تقديم مبررا   و  24

ما إل ا ها؛  إليلا وا 

بالدور اللام الذ  تضـــل ع به الجلا  ال،اع   اإل  يمي  ودون اإل  يمي  ته عم يا    تسددّلم - 24 
ع األمين العام ته هذا الةــدد ع ت تعميق الشــرا   والتعاون والتنســيق بين األمم المتحدة  ح،ظ الســالم  وتشــجة

ع وما  عن هذا الت،اعل والجلا  ال،اع   اإل  يمي  ودون اإل  يمي   وتقا ل واليا  ذا  الةـــــــ    وع ت تقديم م
 المعمةق ته سياق تقريرت المقبل؛

 59/296 راراتلا   إلت األمين العام أن ي ،ل التن،يذ التام ل ح ام ذا  الةــــــــــــ   من  تطل  - 25 
 ؛70/286و  69/307و  66/264و  65/289و  64/269و  61/276و  60/266 و

إلت األمين العام أن يتخذ جميع اإلجرا ا  الالزم  لضــــــــــــــمان إدارة البع     تطل  أيادددددددددا - 26 
 بف ةت  در من ال ،ا ة واال تةاد؛

 
 2019حزيران/يونيه  30إلى  2018تموز/يوليه  1تقرير أداء الميزانية للفترة من   

 2018يــه تموز/يول 1بتقرير األمين العــام عن أدا  ميزانيــ  البع ــ  ل ،ترة من  تحيط  لمدا - 27 
 ؛( 3) 2019حزيران/يونيه  30إلت 
 

 2021حزيران/يونيه  30إلى  2020تموز/يوليه  1تقديرا  الميزانية للفترة من   

أن تعتمد ل حســــــــــا  الخا  لبع   األمم المتحدة لإلدارة المؤ ت  ته  وســــــــــوتو مب    تقرر - 28 
  يشــــــــــــــمـــــــل مب    2021حزيران/يونيـــــــه  30إلت  2020تموز/يوليـــــــه  1دوالر ل ،ترة من  42 487 700
الســـــــــــــالم   دوالر لحســـــــــــــا  دعم عم يا  ح،ظ 2  276 600دوالر لإلن،اق ع ت البع   ومب    39 827 300

 والر لقاعدة األمم المتحدة ل وجستيا  ته برينديز   إيلاليا؛د 383 800ومب   

 
 2021حزيران/يونيه  30إلى  2020تموز/يوليه  1تمويل ال تمادا  للفترة من   

م بين الدول األعضـــــــا  مب    تقرر - 29    تموز/يوليه 1دوالر ل ،ترة من  42  487 700أن تقســـــــة
ــت م   ته  رارها  2021حزيران/يونيه  30 إلت  2020 ــتويا  المســــــــــ   انون 22المؤرخ  73/272  وتقا ل مســــــــــ

 رارهـا   مـا يرد ته 2021و  2020المقررة لعـامه   ومع مراعـاة جـدول األنةــــــــــــــبـ  2018األول/ديســــــــــــــمبر 
 ؛2018األول/ديسمبر   انون 22المؤرخ  73/271

ــم  وتقا ألح ام  رارها  تقرر أيادددا  - 30  ــمبر 15( المؤرخ 10- )د  973أن تخةــ    انون األول/ديســ
م تيما بين ال 1955 أعالت حةــــــ    29دول األعضــــــا  ع ت النحو المنةــــــو  ع يه ته ال،قرة   من المب   المقســــــة

_________________ 

 (3) A/74/578. 
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دوالر  الذ  يشــــــــــــمل اإليرادا   البال     4 142 500منلا ته رةــــــــــــيد ةــــــــــــندوق معادل  الضــــــــــــرائ  البال    ل 
دوالر المقــدةر أن تتــفتت من اال تلــاعــا  اإللزاميــ  من مرتبــا  الموظ،ين والمواتق ع يلــا ل بع ــ     3 922 100

ــَ  ا  ــبي  البال   والحةــ مرتبا    دوالر من اإليرادا  المقدةر أن تتفتت من اال تلاعا  اإللزامي  من  183 000لتناســ
اإليرادا  المقدةر أن تتفتت   دوالر من  37 400الموظ،ين والمواتق ع يلا لحسـا  الدعم  والحةـ  التناسـبي  البال   

 ؛والمواتق ع يلا لقاعدة األمم المتحدة ل وجستيا  من اال تلاعا  اإللزامي  من مرتبا  الموظ،ين 

م بين الدول األعضــا  الته أوت  بالتزاماتلا المالي    تقرر كذلك - 31  أن تخةــم من المب   المقســة
أعالت  حةـــــــــ   ل منلا ته الرةـــــــــيد الحر واإليرادا  األخرف   29تجات البع    والمنةـــــــــو  ع يه ته ال،قرة 

  وتقـــاع  2019حزيران/يونيـــه  30ر تيمـــا يتع ق بــال،ترة المـــاليـــ  المنتليـــ  ته دوال 149 300البـــال  مجموعلمـــا 
ــت م   ته  رارها  ــتويا  المسـ ــب  المقررة لعام  73/272ل مسـ  ما يرد ته  رارها   2019ومع مراعاة جدول األنةـ

 ؛73/271

ــا  الته   تقرر  - 32  ــددة المســـــــــــــتحقــ  ع ت الــدول األعضــــــــــــ أن تخةـــــــــــــم من االلتزامــا   ير المســــــــــــ
  149 300بالتزاماتلا المالي  تجات البع   حةـــ   ل منلا ته الرةـــيد الحر واإليرادا  األخرف البال  مجموعلما  تف   لم 

 ؛أعالت  31ال،قرة    وتق اللريق  المبين  ته 2019يران/يونيه حز  30دوالر تيما يتع ق بال،ترة المالي  المنتلي  ته 

تتفتت من اال تلاعا  اإللزامي   أن تضـــــــــاف الزيادة ته اإليرادا  المقدةر أن  تقرر أياددددددا - 33 
 84 200  و ــدرهــا 2019حزيران/يونيــه  30مرتبــا  الموظ،ين تيمــا يتع ق بــال،ترة المــاليــ  المنتليــ  ته  من

 أعالت؛ 32و  31دوالر المشار إليلا ته ال،قرتين  149 300الدائن  البال   دوالر  إلت األرةدة 

األمين العام ع ت مواة   اتخاذ تدابير إضاتيـــ  لضمان سالم  وأمن جميع األتراد  تشجب - 34 
ــ  األمم المتحدة  مع مراعاة أح ام ال،قرتين  ــار ين ته البع   تح  رعايـــــــ من  رار مج س األمن  6و  5المشـــــــ

 ؛2003لس خ /أ س 26المؤرخ  (2003) 1502

ــدا وته ش ل خدما  ولوازم يقب لا األمين العام  ع ت   تد و - 35  ــرعا  ل بع    نقـــ إلت تقديم تبـــ
 أن تـدار التبرعا  ع ت النحو المناس  وتقا لإلجرا ا  والممارسا  الته أرستلا الجمعي  العام ؛

ــ  والســــــــــــــبعين ا تقرر - 36  لبـند المعنون أن ـتدرج ته جـدول األعمـال المؤ ـ  ـلدورتلـا الخـامســــــــــــ
 بع   األمم المتحدة لإلدارة المؤ ت  ته  وسوتو“. ”تمويل
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